
technologie – inzerce

Síla v jednoduchém řešení 
– to je krédo firmy HOUFEK při vývoji a výrobě 
dřevoobráběcích strojů a CNC obráběcích center

Společnost HOUFEK a.s. působí na trhu již přes 25 let a díky svému dynamickému rozvoji je dnes 
známá nejen v České a Slovenské republice, ale také ve 46 zemích světa, kam své produkty dodává. 
Dnes se již může společnost HOUFEK pochlubit širokou nabídkou dřevoobráběcích strojů, kterou 
tvoří 40 modelových řad a 10 řad CNC obráběcích center pro nábytkářský, automobilový a letecký 
průmysl a další obory. Celkově bylo firmou HOUFEK a.s. vyrobeno již více než 21 000 strojů.

Technický a obchodní koncept firmy je 
založen na kompletním řešení od sa-
motného vývoje, přes výrobu kompo-
nentů a finální montáž strojů, programo-
vání až po výstupní kontrolu a dopravu 

k zákazníkovi. 
Ke spokoje-
nosti zákaz-
níků navíc 
p ř i s p í v á 
i technická 
p o d p o r a 

a servis strojů, který je nedílnou sou-
části prodejní strategie této úspěšné 
české výrobní společnosti. S rozvojem 
společnosti byly zároveň tvořeny pra-
covní týmy, jak v technických, tak ve 
výrobních profesích, které přináší další 
uplatnění firmy na světových trzích.
Do příštích let chce firma HOUFEK a.s. 
navázat na tradici vývoje a inovace mo-
delových řad a investovat do výrobních 
procesů pro zvýšení kapacit ke spoko-
jenosti svých zákazníků. 

Technický a obchodní koncept firmy je 
založen na kompletním řešení od sa
motného vývoje, přes výrobu kompo
nentů a finální montáž strojů, programo
vání až po výstupní kontrolu a dopravu 

k zákazníkovi. 
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Objevte naše dekory a struktury rozdělené

pro lepší použitelnost do 11 inspirujících 

barevných světů , odrážející moderní životní

styl a interiérové trendy.

INSPIRATIONS
CLOSE TO YOU
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